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DUYURULAR

Edirne Rotary kulübünün değerli üyeleri;

Bu hafta toplantımızdan önce Ocakbaşı toplantılarımızın ilkini gerçekleştirdik oldukça
verimli bir Ocakbaşı toplantısı oldu İsmail GÜMÜŞDERE dostuma ve toplantının hazırlıklarını
yapan Cengiz BENAKMAN ile İsmail BİLGİ dostlarıma çok teşekkür ederim.İkinci Ocakbaşı
toplantımız önümüzdeki hafta yapılacak katılımcıları ve tarihi kulüp sekreterimiz Cengiz TUĞLU
sizlere bildirecek.
Mutlu bir haber ile yazıma son vermek istiyorum.Tamer BORAL dostumuzun kızı Didem
hanımın ikiz çocukları oldu.Yeni anne ve babayı vede yeni nene ve dedeyi rotary ailesi olarak
kutluyoruz.
Rotaryen sevgi ve saygılarımla

Halil ALTUĞ

2012 – 2013 Dönem Başkanı

Bültenimiz_5 sayfadır
30.Eylül 2013 itibarıyla Dünyada 1.220.115 Rotaryen ve 34.558 kulüp bulunmaktadır.

KONUŞMACIMIZ

:

MİSAFİRLERİMİZ

:

Prof.Dr.Cengiz TUĞLU

Konusu “ İLETİŞİM BECERİLERİ “

Zafer DERELİ

Edirne Vizyon Gazetesi Sahibi

Muzaffer MEMİŞ Misafiri

Orkun BÖLENLER

Avukat

İsmail BİLGİ Misafiri

İZİNLİ ÜYEMİZ

:

Bülent EGELİ

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Gürkan KÖMÜRCÜ – Reşat AYAN

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

İsmail GÜMÜŞDERE – İsmet AÇIKGÖZ – Oktay ALEMDAR

MUTLU GÜNLERİMİZ

28 OCAK Oktay ALEMDAR

:

Doğum Günü

KUTLARIZ……

Önümüzdeki hafta toplantımız: 28.Ocak.2014 Salı saat 19.oo da ROTARY EVİ nde
Başkan : Bülent EGELİ
Üye
:
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter +Gel.D.B.: Cengiz TUĞLU
Sayman : İsmail BİLGİ
Geç.D.B. : Halil ALTUĞ
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

İLHAN KOMAN
1921'de Edirne'de doğdu. Edirne Lisesi'ni bitirdikten sonra, 1941'de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne
girdi. Bir yıl sonra heykel bölümüne geçti, Belling'in öğrencisi olarak 1945'te bu okulu bitirdi.
1947-50 arasında Fransa'da Academie Julian ve l'Ecole du Louvre'da çalışmalar yaptı ve ilk sergisini Paris'te açtı. 1958'e
kadar İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretim üyeliği yaptı, daha sonra İsveç'e yerleşti ve ölümüne kadar orada
yaşadı.
1967'de Stokholm Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu'na öğretim üyesi olarak kabul edildi. Bu dönemde yeni geometrik
türevler ve yel değirmenleri gibi bilimsel buluşları tescillendi.
Anıtkabir'in büyük rölyeflerinden doğu kanadını yaptı. 1954 Ankara Devlet Sergisi'nde ikincilik, 1955 Ankara Devlet
Sergisi'nde birincilik ödüllerini aldı.
1969'da İsveç'te Sundsvall'de bir alan düzenlemesi için açılan yarışmada birincilik ödülü, 1970'te de Oerebro Belediye
Sarayı önüne konulmak üzere yaptırılan heykel yarışmasında da birincilik ödüllerinden birini aldı.
İlhan Koman 1986'da 65 yaşındayken İsveç'in başkenti Stockholm'de hayatını kaybetti.
Yapı Kredi Sigorta Genel Müdürlüğü binasının önünde bulunan Akdeniz Heykeli sanatçının Türkiye'de bulunan
çalışmalarından en çok bilineni olarak sayılabilir.
Sanata bakışı
"Bir nesnenin sanat olması için, has, öz, gerçek olması gerekir. Sanatta tek ölçü budur. Sanatın kopya, özenti, taklit
olmayan, kendi kendine bir olay olması gerekir. Bu, küçük veya büyük de olur, obje de eşya da olur, figüratif veya nonfigüratif de olur. Bütün sorun tek ve gerçek olmasıdır... Bir de Racine'in sanatı tarifi vardır: Sanat, hiçbir şeyden bir şey
yapmaktır. Ben bazen çalışmamdan memnun olmayınca, kendi kendime küfür ve alayla Racine'in lafını tersyüz edip,
şimdi bir şeyden hiçbir şey yaptın be mübarek adam, derim. Aslında sanat, bence insanın bilinmeyene doğru çıktığı bir
serüvendir. Sanatçı, devamlı kendisini yenileyebilmelidir."

*KIZILDERILIDEN TEK KELİMELİK HAYAT DERSI*
Cherokee kabilesinin yaşlılarından biri hayat, aşk ve evlilik üzerine konuşurken şunları söylüyor:
"İçimizde iki kurt var ve bunların arasında da korkunç bir savaş. Kurtlardan biri korkuyu, öfkeyi,
kıskançlığı, pişmanlığı, açgözlülüğü, kibiri, kendine acımayı, küskünlüğü, aşağılık duygusunu, yalanları,
üstünlük taslamayı ve benciliği temsil ediyor.
Diğeri ise; zevki, huzuru, sevgiyi, umudu, paylaşmayı, cömertliği, dinginliği, alçak gönüllülüğü, nezaketi,
yardımseverliliği, dostluğu, anlayışı, merhameti ve inancı temsil ediyor."
Gençlerden biri "hangi kurt kazanacak?" diye soruyor ve yaşlı adam kısaca
cevap veriyor:
"BESLEDİĞİNİZ"

EDİRNE’NİN KISA TARİHÇESİ
Edirne tarihi bir kent olup tarih boyunca değerini korumuştur. Edirne’nin ilkçağlarda Orta Asya’dan göç edip buraya
yerleşen Traklar tarafından kurulduğu bilinmektedir. Sonradan Büyük İskender buraları Makedonya İmparatorluğu’nun
uçsuz bucaksız sınırları içine katmıştır. Daha sonra Romalılar’ın hakim olduğu bu topraklar 395 yılında
Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla Doğu Bizans’ın payına düşmüştür.
Roma İmparatorlarından II.Hadrianus tarafından yeniden kurulmuşçasına imar edilen
kent, onun adına izafeten (Hadrianapolis) adıyla anılmıştır. 586 yılında Avar Türkleri burayı kuşatmışlar ancak alamadan
geri dönmüşlerdir. Bulgar Türkleri ise 914 yılında kenti ele geçirmeyi başarmışlardır. Daha sonra tekrar Bizans’a geçen,
1050 ve 1078 yıllarında Peçenek Türkleri tarafından ikinci kez kuşatılan bu kent nihayet 1361 yılında I. Sultan Murat
tarafından fetih edilerek, Osmanlı İmparatorluğu’nun taht (baş) şehri olmuş ve 1453 yılında İstanbul fethedilinceye kadar
92 yıl payitaht (başkent) olarak kalmıştır. Bu yıllar içinde de tarihinin en görkemli günlerini yaşamıştır.
Edirne, Osmanlı İmparatorluğu döneminde “Paşa Sancağı” adıyla Rumeli Beylerbeyine bağlı bir vilayetti. Beylerbeyliğinin
merkezi ise Sofya’da bulunuyordu. Edirne, imparatorluğu üniversite şehri olarak tanınmaktaydı. XVII. Yüzyılda dünyanın
en büyük birkaç şehrinden biri haline gelen kent, XVIII. Yüzyılda gerileme dönemine girdi. 1745 ve 1751 yıllarında çıkan
ikibüyük yangın Edirne’yi büyük oranda ortadan kaldırdı. 22 Ağustos 1829 yılında Rusların şehre girip birkaç ay kalmaları
Edirne’nin uğradığı ilk işgal felaketi olmuştur. Edirne, 20 Ocak 1887’de tekrar Rusların 13 ay, 26 Mart 1913’te Bulgarların
dört ay, 1920’li yıllarda Yunanlıların iki yıllık işgallerine de sahne olmuştur. Bugün yurdumuzun karayoluyla Avrupa’ya
açılan sınır kapılarına sahip Edirne şehri, 25 Kasım 1922 yılında düşman işgalinden kurtarılmıştır.
Cemil GÜRLEYİK!in katkısı ile

Edirne şehrinin vakit vakit bilhassa IV. Sultan Mehmed

zamanında payitaht olduğu bilinmektedir. Padişah,

Edirne’de bulunduğu sırada Türkiye’ye gelen sefirler Edirne’de huzura kabul edilip ve işleri bitinceye kadar da
orada oturmak mecburiyetinde bulunurlardı. Bundan dolayıdır ki, İstanbul’da olduğu gibi Edirne’de de Elçi
Hanları vardı. Edirne hakkında kıymetli tetkikleri ve eserleri bulunan Rıfat ...Osman bu hususta bize şu
malumatı vermektedir:
“İstanbul’un fethinden sonra uzun müddet Edirne’de ikameti ile meşhur olan Avcı Sultan Mehmed zamanında
Edirne’de Bostancı Başı olan Ali Ağa’nın 1088 (1677) de yazdığı Saray-ı Cedid-i Sultâni adındaki eserinde
eskiden beri Edirne’ye gelen yabancı elçileri kale içinde (yani Hristiyan mahallelerinde) Mahkeme-i Şeriyye’ye
yakın bir yerdeki Rum zenginlerinin evlerinde misafir edilmekte idiler. Hristiyanların bu fırsattan istifade ederek
yabancı elçilere hükümet aleyhine telkinatta bulundukları anlaşılması üzerine Rumlardan Düzoğlu’nun idam
edildiğini, Menzilcioğulları’nın Koşu Kavak taraflarına sürüldükleri ve Meriç kıyısındaki Demirtaş Kasrı’nın da
yabancı elçilere tahsis olunması ferman sâdır olduğunu yazar.

DUYURULAR
Değerli Rotaryenler,
Fulya Turkuaz Rotary Kulübü Başkanı Rtn. Elif Kerç’in duyurusu bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımızla,

Uluslararası Rotary 2420. Bölge
Değerli Rotaryen Dostlarımız,
28.01.2014 Salı günü haftalık toplantımızda; İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü ve Marmaray Kazılarının yöneticisi Sn.Zeynep Sevim
KIZILTAN’ a Uluslararası Rotary tarafından gönderilen ve UR Başkanı Ron D. BURTON imzasını taşıyan Meslek Hizmetleri Ödülü,
Guvernörümüz Rtn. Haluk ULUSOY tarafından takdim edilecektir.
Toplantıda Sn.KIZILTAN Marmaray Kazıları ile ilgili bir sunum yapacak, başlangıcından günümüze kazıların sürecini ve buluntuların
detayını anlatacaktır. Kendisinin özgeçmişi ektedir. İstanbul’ un bilinen tarihinin binlerce yıl geriye gitmesini sağladığı ve Dünya tarihine
yaptığı katkılardan dolayı biz de kendisine teşekkür etme ve kazılar ile ilgili bilgileri ilk ağızdan dinleme fırsatı bulacağız.
Toplantıdetayları aşağıdadır. Katılmak isteyen dostlarımız kulüp sekreterimiz Gülay ÇAĞLAR (glycglr@gmail.com) ile iletişime
geçebilirler.
Tüm Rotaryen Dostlarımızı ve misafirlerini bu anlamlı toplantıda aramızda görmekten sevinç duyarız.
Yer : Sultanahmet Four Seasons Hotel
Tarih : 28.01.2014 (Salı)
Saat : 19:30
ToplantıÜcreti : 75.00-TL
Sevgi ve Saygılarımla,
Rtn. Elif KERÇ
Başkan 2013-2014
Fulya Turkuaz Rotary Kulübü
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Değerli Rotaryenler,
2420. Bölge ÜAK Koordinatörü GDG Rtn. Murat Çelik’in duyurusu bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
Uluslararası Rotary 2420. Bölge

Değerli Rotaryenler,
Türkiye –İsrail ÜlkelerarasıKomitelerinin çalışmaları kapsamında İsrail’de bir Gençlik BarışKonferansı düzenlenmektedir. Aşağıda ve
ekte konu ile ilgili bilgileri bulacaksınız.
Kısaca:
“ Çok kültürlü bakış açısına dayalı sanat, müzik ve ekolojik atölye çalışmalarını kapsayan 2. Gençlik Barış Konferansı 04-09 Nisan’da
Tel Aviv İsrail’de yapılacaktır.
17-25 Yaş arası 150 gencin kabul edileceği konferansın son Başvuru Tarihi 7 Şubat olup Katılım ücreti 175 Euro’dur. Bu ücrete İsrail’e
gidiş,geliş yol hariç yemek, konaklama, geziler ve atölye çalışmaları dâhildir.
02-04 Nisan’da ise katılımcıların evlerde ağırlanacağı bir ön konferans vardır.
İlgili tüm dokümanlar ve açıklamalar ekte olup, müracaatlar https://events.d-u.co.il/duin/rotaryadresinden online olarak yapılacaktır.
Müracaat edenlerin ayrıca ICC Türkiyeİsrail Komite Başkanı Selda Gerşon’a gersons@ttmail.com haber verilmesini rica ederiz.”
Selam ve sevgilerimle,
GDG Murat Çelik
2420. Bölge ÜAK Koordinatörü

